Rumbelstones en Quadristones
®

Authentiek & Donatello®

De taal van open ruimtes

Rumbelstones , Quadristones
®

®

Authentiek & Donatello®
De Rumbelstones® zijn de kunstmatig

De Quadristones worden niet getrom-

verouderde trommelstenen van Bleijko.

meld. Ze behouden hun vlakke vorm,

Door de verschillende formaten en het

waardoor ze een strakke en moderne

uitgebreide kleurenpalet, passen de

uitstraling hebben.

Rumbelstones van Bleijko niet alleen
®

perfect bij de klassieke architectuur,
maar komen ze ook zeer goed tot hun
recht bij de modernere bouwstijlen.

Oostende (B)

Oostende (B)

Raadpleeg onze website www.bleijko.com of neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor meer informatie over onze producten.
Bleijko Walsoorden: +31 (0)114-68 40 00 • Bleijko Roeselare: +32 (0)51-22 83 21

Leuven (B)

Verschillende
toepassingen
Door de verschillende formaten en
diktes zijn onze Rumbelstones® en
Quadristones voor vele toepassingen te
gebruiken. Ze zijn zeer goed combineerbaar en er zijn allerhande legpatronen
mee te ontwerpen.

De Rumbelstones® en Quadristones

Rumbelstones® en Quadristones zijn

hebben geen echte boven- of onderzijde

verkrijgbaar in een Authentieke reeks

en kunnen hierdoor op verschillende

en in de zeer exclusieve Donatello®

manieren geplaatst worden. Dit biedt

reeks. Aan beide reeksen worden

de mogelijkheid om deze stenen ook

regelmatig nieuwe kleuren en formaten

te verwerken in trappen, afboordingen,

toegevoegd.

niveauverschillen en bloembakken.
De Rumbelstones® en Quadristones zijn
CE gemarkeerd en voor het merendeel
Benor gecertificeerd.

Authentiek
Binnen de Authentieke reeks zijn zowel
enkelvoudige als genuanceerde kleuren
verkrijgbaar. De enkelvoudige kleuren
zijn uiterst geschikt voor het aanbrengen van een tekening of belijning. De
genuanceerde kleuren zorgen voor een
gevarieerd aanzicht, waarbij een geleidelijke en zachte kleurovergang door
onze

unieke

productiemethode

gewaarborgd is.
Hordain (FR)

Mons (B)

Donatello®
Het paradepaardje van de Bleijko

Ook de Donatello® reeks is verkrijgbaar

Rumbelstones en Quadristones is de

in enkelvoudige en genuanceerde kleu-

Donatello reeks. Deze reeks is vervaar-

ren. Overigens worden er regelmatig

digd met witte cement en natuurlijk de

nieuwe kleuren en formaten aan het

hoogste kwaliteit kleurstoffen. De stenen

gamma toegevoegd.

®

®

zijn in de massa gekleurd, waardoor slijtage en weer een minimale invloed op
de kleuren hebben.

St.-Lambrechts-Woluwe (B)

Raadpleeg onze website www.bleijko.com of neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor meer informatie over onze producten.
Bleijko Walsoorden: +31 (0)114-68 40 00 • Bleijko Roeselare: +32 (0)51-22 83 21

Hulst (NL)

Brussel (B)

Aalst (B)

Raadpleeg onze website www.bleijko.com of neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor meer informatie over onze producten.
Bleijko Walsoorden: +31 (0)114-68 40 00 • Bleijko Roeselare: +32 (0)51-22 83 21

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie over onze
producten en meer realisatiefoto’s
kunt u onze website www.bleijko.com
raadplegen.

Vanzelfsprekend

kunt

u ook altijd contact opnemen met
onze

verkoopmedewerkers

in

Walsoorden (NL, +31 (0)114-684 000)
of Roeselare (B, +32 (0)51-22 83 21)
of ons mailen op bleijko@bleijko.com

Wachtebeke (B)
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